OBWIESZCZENIE
Syndyk Vasco Investment sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Słupsku ogłasza pisemny, nieograniczony
przetarg ofertowy, w trybie ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe, na sprzedaż
nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym oznaczonym
sygnaturą akt VI GUp 43/17 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI
Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10.
1. Przedmiotem przetargu jest: jest łączne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych
niezabudowanych położonych w miejscowości Bydlino oraz części niematerialnej, w skład, której
wchodzi:
 nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 116 o łącznej powierzchni 1,98 ha,
KW SL1S/00053191/0 - cena wywoławcza nie niższą niż 1 219 690 zł.
 nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 115/2 o łącznej powierzchni 0,40 ha,
KW SL1S/00053191/0 - cena wywoławcza nie niższą niż 246 402 zł.
 wartość niematerialna części nieruchomości związanej z zagospodarowaniem ww. nieruchomości
w postaci dokumentów opisanych przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego w opisie i
oszacowaniu nieruchomości - cena wywoławczą nie niższą niż 352 545 zł.
za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 1 818 637 zł netto (jeden milion osiemset osiemnaście
tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych netto) plus 23% podatek VAT z wyłączeniem możliwości
oddzielnego sprzedawania przedmiotowych praw.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywołania tj.:
181 863,70 zł. należy wpłacić na rachunek bankowy nr 21 1020 4649 0000 7902 0206 4947 w
terminie do 30.11.2017r. (liczy się data wpływu pieniędzy na konto). Wadium zostanie
zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zwarcia umowy kupna sprzedaży lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w zakreślonym
przez syndyka terminie.
3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 30 listopada 2017 roku, osobiście
w biurze podawczym, bądź za pośrednictwem poczty. Kopertę należy zaadresować:
VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10,
80-169 Gdańsk,
Sędzia-Komisarz SSR Anna Stankiewicz
Sygnatura akt VI GUp 43/17
Oferta na przetarg nieruchomości Vasco Investment Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w
Słupsku.
4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 4.12.2017 r. o godz. 10.40 w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w
Sali B65.
5. W przypadku wpływu zbliżonych kwotowo ofert na zakup ww. nieruchomości Syndyk dopuszcza
na posiedzeniu jawnym dodatkową licytację ustną zgodnie z regulaminem.
6. Istnieje możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek
z ofert.
7. Regulamin Przetargu wyłożony zostanie w kancelarii syndyka w Słupsku przy ul. Braci
Gierymskich 1/17 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI
Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i
dniach urzędowania Sądu.
8. Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 881 951 581.

